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ПРОГРАМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

за учебната  2019 / 2020 г. 

 

приета на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 13/05.09.2019 г.в изпълнение  

на Наредба № 6/11.08.2016 г. за усвояване на  българския    книжовен език, утвърдена със 

заповед №1078/10.09.2019 г. на директора на СУ „ Христо Ботев” 
 

    Настоящата училищна програма е изработена с цел ограничаване спада на 

грамотността при учениците, осигуряване на равен достъп до образование и 

повишаване нивото на владеене на книжовния български език.  

    Усвояването на българския книжовен език се осъществява в процеса на 

училищното образование във всички форми на обучение в учебните часове, 

предвидени за придобиване на училищна подготовка,чрез: 

 Обучение по учебния предмет български език и литература 

 Обучение по останалите учебни предмети или модули, по които 

обучението се осъществявя на български език 

Усвояването на българския книжовен език  в СУ „ Христо Ботев” с. Горна 

Малина се осъществява в процеса на училищното образование и чрез: 

 Часове по ЗИП и разширена подготовка  /ИУЧ/ 

 Консултации по учебните предмети в т. ч. и по български език и 

литература 

 ЦОУД 

 Логопедична работа 

 Участие в проекти  

 

 

 

 

 

 

mailto:botevm@mail.bg
http://www.botevgm.net/


ОБЩА ЦЕЛ 
Овладяване на комуникативно-речевите умения, стимулиране на общуването 

във всички социокултурни сфери за социализация и професионална 

реализация на учениците.  

 

ДЕЙНОСТИ 

 1. Всички учители да прилагат книжовноезиковите норми и да следят 

спазването им в учебните часове по предмета, който преподават.  

Срок: постоянен  

Отговорник: учителите 

 

2. По всеки учебен предмет да се пише план на урока. Периодично да се 

проверяват тетрадките на учениците и да се следи за прилагането на 

книжовноезиковите норми.  

                                                                                                      Срок: постоянен 

 Отговорник: Всички учители 

 

3. При устно изпитване, дискусии и беседи учителите да следят за правилния 

изговор на учениците и за спазването на книжовноезиковите норми.  

                                                                                                      Срок: постоянен  

Отговорник: Всички учители 

 

4. “На езиков пост” – общоучилищна кампания за усвояване на книжовния 

български език: 

 - в часовете по всички учебни предмети и в занятията по ЦОУД да се отделя 

време за речникова работа и да се поправят грешки на учениците, свързани с 

нарушаване на езиковите норми;  

- в часовете по БЕЛ системно да се анализира вида на допусканите грешки;  

- в часовете за консултации да се работи с ученици, слабовладеещи езика;  

- по класове /випуски да се изготвят табла с рубрики: 

  “Най-доброто” /писмени работи на учениците – съчинения, есета, лично 

творчество и други/. 

  “Къде грешим най-често” 

  “Езикови правила”  

Срок: постоянен 

Отг. Учителите 

 

 

 

 

 



5. Подготовка и организация за представяне на ученици в разработката и 

провеждането на мултимедийни уроци по отделните предмети. 

                                                                                              Срок: м. постоянен  

                                                                              Отговорник: Всички учители 

 

6. Провеждане на родителски срещи с акцент в дневния ред информация по 

проблемите на усвояването на книжовния български език.  

                                                                             Срок: м. ІХ-ХІІ, 2019 г. 

 Отговорник: Класните ръководители  

 

7. Участие в  оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ (ОП НОИР) , проект „Училище за успех –модел на образователна 

интеграция, основан на силните страни”  

                                                                                        

Отг.: ръководителите на групи, 

координатор 

 

8. Съвместна работа на учители и ученици по подготовката, организирането 

и провеждането на изяви, посветени на училищни  празници и мероприятия. 

                                                                                                    Срок: постоянен 

Отговорник: Всички учители. Ученически съвет 

 

 

 9. Подготовка и организация за представяне на ученици в регионални и 

национални конкурси по български език и литература, история, практика, 

математика, както и за изяви на ученици с превод от чужди езици.  

                                                     Срок: постоянен 

Отговорник: Учителите по БЕЛ, история, математика, специалните предмети, 

чужди езици 

 

10. Подготовка и организация за представяне на ученици за национални 

състезния и олимпиади. 

                                                

                                        Срок: постоянен  

Отговорник: Учителите  

 

 11. Подготовка и организация за участие на ученици в училищната програма 

„Седмица на четенето“, съобразена с Националната стратегия за насърчаване 

и повишаване на грамотността (2014-2020).  

                                                                                                 Срок: м. Х, 2019 г.  

                                                                              Отговорник: МО по БЕЛ 



 

12.Празник на буквите І клас . 

                                                                                        Срок:месец март- април 

                                                                             Отговорник: Учителите в I клас 

 

13. Отчет на учителите за постигнатите резултати от прилагането на 

програмата за усвояване на книжовния български език по методически 

обединения и набелязване на мерки за преодоляване на пропуските. 

 Срок: м. VІI, 2020 г. 

 Отговорник: Председателите на МО 
 


